NEDERLANDS COMITÉ VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
De Nederlandse afdeling van de in 1969 door Scientology (VS) en dr. Thomas Szasz
opgerichte Citizens Commission on Human Rights.
Onderzoekt en openbaart overtredingen van de mensenrechten in de psychiatrie.

Jaaroverzicht activiteiten van stichting NCRM in 2020.
-

Onze website actueel gehouden. Vooral d.m.v. nieuwsblogs. Tevens onze Facebookpagina
bijgehouden. De interesse in onderwerpen op de website www.ncrm.nl, was als volgt: (meeste
interesse eerst): klachtenpagina, psychiatrie is een pseudowetenschap, elektroshock, alle nieuwsblogs
(in 2020 opvallend vaak psychische bijwerkingen van anti-rook medicijn), Zyprexa rechtszaken.

-

Voorlichting via nieuwsbrieven aan abonnees.

-

Ons Youtubekanaal ncrminfo is uitgebreid met een aantal video’s.

-

Dvd’s en informatiepakketten Marketing of Madness, Nederlandse versie, op aanvraag gratis
verstrekt.

-

Informatieve acties op het Plein in Den Haag (minder dan voorheen vanwege lockdowns)

-

Uitgebreid voortgaand onderzoek naar maatschappelijke en juridische aspecten van de ADHDdiagnose en ADHD-medicatie heeft in 2020 veel tijd gekost. O.a. d.m.v. briefwisseling met de
ministeries van VWS (gezondheid) en OCW (wetenschap en onderwijs) en met het ministerie voor
rechtsbescherming. (Relevante info is te lezen via https://www.ncrm.nl/ncrm-nieuws-itemsoverzicht-in-chronologische-volgorde/ ). We zullen deze poging om de oorzaken van misstanden op
het punt van medicatie (met name op het gebied van Ritalin voor kinderen) in kaart te brengen, in
2021 voortzetten.

-

In 2020 zijn wij gestart met maandelijkse
informatievoorziening van Kamercommissie VWS.

-

Zover mogelijk hebben wij gecorrespondeerd met
mensen die vastlopen in de GGZ. Helaas is er voor
ernstige gevallen geen humane oplossing in onze
huidige samenleving.

-

We hebben contact gehad met een gesloten
psychiatrische instelling in het oosten des lands in
verband met onze “niet-bio-medische” kijk op
psychiatrie en -therapie.

-

Onderhoud en aanvulling van ons materiaal.
NCRM voorlichtingskraam,
Plein, Den Haag, juni 2020

____________
Stichting NCRM, Postbus 94427, 1090 GK Amsterdam.
Website: www.ncrm.nl, email: ncrminfo@gmail.com.

